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 Α. Γενικά 
 Οι  Δομές  Παροχής  Βασικών  Αγαθών  του  Δήμου  Χαλανδρίου  (Κοινωνικό  Παντοπωλείο  και 
 Κοινωνικό  Συσσίτιο)  άρχισαν  να  λειτουργούν  το  2013  από  την  ΜΚΟ  ΠΟΡΕΙΑ  αρχικά  και  την 
 ΜΚΟ  Ε.Π.Α.Ψ.Υ.  στην  συνέχεια  μέσω  προγράμματος  ΕΣΠΑ,  ενώ  από  την  01/06/2020 
 συνεχίζουν  την  λειτουργία  τους  από  τον  Δήμο  Χαλανδρίου  με  ιδία  μέσα  ως  δομή  που  ανήκει 
 στην  Διεύθυνση  Κοινωνικής  Μέριμνας  του  Δήμου.  Η  λειτουργία  του  Κοινωνικού 
 Παντοπωλείου  και  Συσσιτίου  αφορά  εκείνο  το  μέρος  του  πληθυσμού  που  δεν  μπορεί  να 
 καλύψει  τις  ανάγκες  του  στα  βασικά  αγαθά.  Στο  πλαίσιο  διανέμονται  από  το  Παντοπωλείο 
 σ’  αυτές  τις  ομάδες  του  πληθυσμού  τυποποιημένα  και  κατά  περίπτωση  νωπά  τρόφιμα,  είδη 
 ατομικής  υγιεινής  και  καθαριότητας  και  είδη  καθημερινής  χρήσης  (ρούχα,  παπούτσια,  βιβλία 
 κλπ).  Επίσης,  παρέχονται  υπηρεσίες  ψυχοκοινωνικής  υποστήριξης  και  συμβουλευτικής 
 στους  ωφελούμενους  σε  συνεργασία  με  την  Κοινωνική  Υπηρεσία  του  Δήμου  και  το  Κέντρο 
 Κοινότητας.  Στόχος  είναι  η  αντιμετώπιση  του  φαινομένου  της  ακραίας  φτώχειας  και  του 
 κοινωνικού  αποκλεισμού  μέσω  της  υποστήριξης  ομάδων  του  πληθυσμού  του  Δήμου  που 
 πλήττονται ή απειλούνται από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό. 
 Παράλληλα,  λειτουργεί  συσσίτιο,  αποδέκτες  του  οποίου  σε  καθημερινή  βάση  γίνονται  ειδικές 
 περιπτώσεις  συμπολιτών  μας,  εφόσον  αυτό  κρίνεται  αναγκαίο.  Στο  συσσίτιο  διατίθεται 
 μαγειρεμένο  γεύμα  μία  φορά  την  ημέρα.  Η  παρασκευή  των  γευμάτων  γίνεται  στις 
 εγκαταστάσεις  των  Παιδικών  Σταθμών  του  Δήμου  Χαλανδρίου  από  τους  μάγειρες  και  η 
 διανομή  στο  χώρο  του  Κοινωνικού  Παντοπωλείου.  Σε  7  άτομα  με  σοβαρά  προβλήματα 
 υγείας γίνεται διανομή φαγητού κατ’ οίκον. 
 Στο  κοινωνικό  παντοπωλείο  και  συσσίτιο  απασχολούνται  συνολικά  4  εργαζόμενοι,  ενώ  η 
 υπηρεσία  διαθέτει  ένα  όχημα.  Παρακάτω  παρατίθενται  μερικά  στοιχεία  σχετικά  με  τον  αριθμό 
 και τα χαρακτηριστικά των ωφελουμένων. 
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 Αριθμός Ωφελουμένων 
 Παντοπωλείου  1.158 

 Συσσιτίου  86 

 Συνολικά 303 από τους ωφελούμενους είναι ανήλικοι. 

 Αριθμός Οικογενειών 
 Παντοπωλείου  500 

 Συσσιτίου  48 

 Αριθμός Μελών Οικογένειας 

 Μονομελής  199 

 Διμελής  130 

 Τριμελής  66 

 Τετραμελής  56 

 Πενταμελής  27 

 Εξαμελής  14 

 Επαμελής  7 

 Εννιαμελής  1 

 Γράφημα 1: Αριθμός Μελών Οικογενειών 
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 Φύλο 
 Άνδρες  506 

 Γυναίκες  652 

 Οικογενειακή Κατάσταση 

 Άγαμος/η  374 

 Έγγαμος/η  397 

 Διαζευγμένος/η  114 

 Χηρεία  57 

 Μονογονεϊκή οικογένεια  41 

 Σύμφωνο Συμβίωσης  6 

 Τσιγγάνικος γάμος  44 

 Κοινωνικές Ομάδες με ειδικά 
 χαρακτηριστικά 

 Ρομά  265 

 Ανασφάλιστοι  242 

 Άνεργοι  42 

 Άτομα με αναπηρία  74 

 Άστεγοι  7 

 Υπηκοότητα 

 Ελληνική  936 

 Αλβανική  180 

 Συριακή  9 

 Βουλγαρική  8 

 Πολωνική  5 

 Άλλο  20 
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 Γράφημα 2: Υπηκοότητες Ωφελουμένων 

 Σημειώνεται  ότι  ο  αριθμός  των  οικογενειών  του  Κοινωνικου  παντοπωλειου  &  Συσσιτιου  κατά 
 την  διάρκεια  του  έτους  δεν  ειναι  σταθερος.  Ανά  τακτά  χρονικά  διαστήματα  πραγματοποιείται 
 συνεδρίαση  της  Διαπαραταξιακής  Επιτροπής  από  όλες  τις  δημοτικές  παρατάξεις  που 
 εκπροσωπούνται  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο,  η  οποία  εξετάζει  τη  συνέχιση  ή  μη  των  ήδη 
 εγκεκριμένων  αιτήσεων  αλλά  και  την  αποδοχή  ή  απόρριψη  νέων.  Τα  στοιχεία  που 
 παρατίθενται παραπάνω αφορούν τον Δεκέμβριο του 2021. 

 Συνολικά,  το  2021  το  κοινωνικό  παντοπωλείο  δέχτηκε  πάνω  από  6.000  επισκέψεις,  ενώ  το 
 συσσίτιο μοίρασε περισσότερα από 32.850 γεύματα. 

 Β. Δήμος 
 Την  κύρια  πηγή  χρηματοδότησης,  που  εξασφαλίζει  την  εύρυθμη  λειτουργία  του  κοινωνικού 
 παντοπωλείου  και  του  συσσιτίου  αποτελεί  ο  Δήμος  που  προμηθεύεται  είδη  μετά  από 
 δημόσια μειοδοτική δημοπρασία. 

 Προϊόν  Κόστος (€) 

 Είδη Παντοπωλείου  95.053,10 

 Κρεοπωλείο  30.834,94 

 Catering  22.155,35 

 Ιχθυοπωλείο  4.682,61 

 Είδη συσκευασίας  8.534,75 

 Σύνολο  161.260,75 
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 Γράφημα 3: Χρηματοδότηση Δήμου 

 Στον  παρακάτω  πίνακα  φαίνεται  πώς  κατανέμονται  αυτά  τα  χρήματα  ανά  οικογένεια  και  ανά 
 μήνα.  Σημειώνεται  ότι  οι  οικογένειες  λαμβάνουν  τρόφιμα  και  προϊόντα,  η  αξία  των  οποίων 
 αναγράφεται  προσεγγιστικά  παρακάτω.  Ο  πίνακας  αφορά  μόνο  τη  δαπάνη  του  δήμου  για 
 αγορά  προϊόντων  μετά  από  δημόσιο  διαγωνισμό,  ενώ  δεν  συμπεριλαμβάνεται  το  κόστος 
 προϊόντων που διανέμονται και αφορούν είδη που προέρχονται από δωρεές. 

 Μηνιαία  Δεκέμβρης  Μάρτης  Πάσχα  Σεπτέμβρης 

 Μονομελής  11,30 €  29,30 €  29,30 €  29,30 €  19,30 € 

 Διμελής  12,50 €  30,50 €  30,50 €  30,50 €  20,50 € 

 Τριμελής  15 €  33 €  33 €  33 €  23 € 

 Τετραμελής και άνω  19 €  43 €  43 €  43 €  32 € 

 Σημειώνεται  ότι  η  μέση  μηνιαία  αξία  προϊόντων  που  λαμβάνει  κάθε  οικογένεια  είναι  αυτή  της 
 στήλης  “Μηνιαία”.  Κάθε  οικογένεια  λαμβάνει  πρόσθετη  βοήθεια  τον  Δεκέμβρη,  εξαιτίας  των 
 Χριστουγέννων,  τον  Μάρτη,  εξαιτίας  της  εθνικής  εορτής  της  25ης  Μαρτίου,  τον  μήνα  του 
 Πάσχα και τον Σεπτέμβρη, λόγω έναρξης της σχολικής χρονιάς. 
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 Γράφημα 4: Κατανομή Χρημάτων ανά οικογένεια και ανά μήνα 

 Όπως  αναφέρθηκε  οι  ωφελούμενοι  ενισχύονται  υλικά  και  όχι  οικονομικά.  Πιο  συγκεκριμένα,  στον 
 ακόλουθο  πίνακα  φαίνεται  η  ενίσχυση  σε  τρόφιμα  κάθε  μήνα  ανάλογα  με  τον  αριθμό  των  μελών  της 
 οικογένειας. Δεν συμπεριλαμβάνονται προϊόντα χορηγιών που ποικίλουν ανά διαστήματα. 

 Μονομελής  Διμελής  Τριμελής  Τετραμελής  Πενταμελής 
 και άνω 

 Γάλα εβαπορέ (400gr)  2  3  3  4  4 

 Ελαιόλαδο γνήσιο έξτρα παρθένο 
 (1lt) 

 1  1  2  2  2 

 Ζυμαρικό (συσκευασία 500gr)  2  3  3  5  5 

 Φασόλια ξερά μέτρια (συσκευασία 
 500gr) 

 1  1  1  1  1 

 Φακές ψιλές (συσκευασία 500gr)  1  1  1  1  1 

 Ρύζι τύπου Μπόνετ (συσκευασία 
 500gr) 

 1  1  1  1  1 

 Αλεύρι για όλες τις χρήσεις (1kg)  1  1  1  1  1 

 Ντοματοχυμός συμπυκνωμένος 
 (500gr) 

 1  1  1  1  1 

 Ζάχαρη λευκή ψιλή (συσκευασία 
 1kg) 

 1  1  1  1  1 
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 Επιπλέον ενίσχυση τους μήνες:                   Δεκέμβρης, Μάρτης, Πάσχα, Σεπτέμβρης 

 Κρέας κομμάτι ή κιμάς συσκευασία 
 1kg) ή κοτόπουλο (συσκευασία 
 1,4gr)) 

 1  1  2  2  2 

 Γ.  Χορηγίες 
 Σημαντική  και  απαραίτητη  πηγή  εφοδιασμού  του  Κοινωνικού  Παντοπωλείου  και  Συσσιτίου 
 αποτελούν  και  οι  χορηγίες.  Αυτές  μπορούν  να  διακριθούν  σε  4  μεγάλες  κατηγορίες  ανάλογα 
 με  την  προέλευση  τους.  Σημειώνεται  ότι  επειδή  στις  περισσότερες  περιπτώσεις  η  προσφορά 
 είναι υλική και όχι χρηματική, η αξία που αναγράφεται είναι καθαρά προσεγγιστική. 

 α. Τοπικές Επιχειρήσεις 
 Το  2021  το  Κοινωνικό  Παντοπωλείο  δέχτηκε  χορηγίες  από  21  τοπικές  επιχειρήσεις  με  το 
 συνολικό  ύψος  της  χορηγίας  να  υπολογίζεται  στα  58.484  €  και  συνολικό  βάρος  σε 
 κιλά/λίτρα 14.039.  Οι χορηγίες γίνονται σε καθημερινή  ή εβδομαδιαία βάση. 

 Επιχειρήσεις  Συν. Βάρος σε Κιλά/Λίτρα  Χορηγία  (€) 

 Αρτοποιεία 
 "The bakes" 
 "Αρτόσπορο" 
 "Κλεοπάτρα" 
 "Φούρνος Χαιρέτη" 
 "Γρηγόρης Μικρογεύματα" 
 Παλαιολόγου 67 
 "Γρηγόρης Μικρογεύματα" 
 Εθνικής    Αντιστάσεως 14 

 7.900  20.000 

 Ζαχαροπλαστεία 
 "Fresh patisserie"  Κώστα 
 Βάρναλη 60 
 "Fresh patisserie" 
 Παπανικολή 52 
 "Τερκενλης" 

 2.700  26.000 

 Μαναβική 
 "Βουνό" 
 "Αφθονία" 
 "Μανταρίνι" 

 2.500  8.000 

 Κρεοπωλεία 
 "Ρούσσης" 
 "Δαβούτης" 
 "Δουλαβέρης" 

 539  2.645 
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 "Πότσης" 
 "Ψυρράκος" 
 "Δημήτρης" 

 Ιχθυοπωλείο 
 "Η Ραφήνα" 

 100  500 

 Βιβλιοπωλείο 
 "Ευριπίδης" 

 Επιταγες  1.000 

 Εμπορια Ποτών 
 "Φραγκεδάκη Ευγενία" 

 300  339 

 β. Εταιρίες 
 Σε  αυτήν  την  κατηγορία  συγκαταλέγονται  μεγαλύτερες  εταιρίες,  που  δρουν  και  έξω  από  τα 
 όρια  του  Δήμου.  Το  2021  το  Κοινωνικό  Παντοπωλείο  δέχτηκε  χορηγίες  από  38  εταιρίες  με  το 
 συνολικό  ύψος  της  χορηγίας  να  υπολογίζεται  στα  56.210  €  συνολικό  βάρος  σε  κιλά/λίτρα 
 15.500. 

 Εταιρίες  Συν. Βάρος σε Κιλά/Λίτρα  Χορηγία (€) 

 Γενικά 
 "ΝΟΥΝΟΥ" 
 "ΚΑΜΠΟΣ ΧΙΟΥ" 
 "ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ" 
 "ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ" 
 "FREZYDERM ABEE" 
 "ΜΕΓΑ ΑΕ" 
 "SEPTONA 
 "BARILLA HELLAS AE" 
 "ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΕ" 
 "CHIPITA AE" 
 "ΒΙΚΟΣ ΑΕ" 
 "ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ ΑΒΕΕ" 
 "ARLA FOODS" 
 "ΒΙΟΛΑΝΤΑ ΑΕ" 
 "ΚΥΚΝΟΣ" 
 "ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΙΧ, 
 ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΤ ΦΛΥΑ" 
 "ΕΥΡΩΧΑΡΤΙΚΗ ΑΕΒΕ" 
 "COCA COLA 3 ΕΨΙΛΟΝ" 
 "ΛΑΒΔΑΣ ΑΕ" 
 "ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ Κ ΑΦΟΙ 
 ΑΕΒΕ 3 ΑΛΦΑ" 
 "ΓΡΗΓΟΡΗΣ" 
 "ΕΛΑΙΣ UNILEVER HELLAS 
 "ELENI BAKERY" 

 12.604  42.100 
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 "ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΑΒΕΕ" 
 "MEDBEST ΑΕ" 
 "ΣΚΑΓΙΑΣ ΑΒΕΕ" 
 "MAX STORES" 
 "RECYCOM" 

 Super Market 
 "ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ" 
 "MARKET IN" 
 "ΜΑΣΟΥΤΗΣ" 
 "MY MARKEΤ" 
 "ΚΡΗΤΙΚΟΣ" 
 "ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ" 
 "LIDL ΕΛΛΑΣ Κ ΣΙΑ ΟΕ" 

 1.307 
 & 

 ΕΠΙΤΑΓΕΣ 

 2.810 

 Τηλεοπτικές Εκπομπές 
 "TOP CHEF" 
 "SUPER MARKET" 
 "DEAR FILM" 

 1.589  11.300 

 γ. Φορείς 
 Το  2021  το  Κοινωνικό  Παντοπωλείο  δέχτηκε  χορηγίες  από  38  φορείς  με  το  συνολικό  ύψος 
 της χορηγίας να υπολογίζεται στα  34.000 € και  συνολικό  βάρος σε κιλά/λίτρα 10.668. 

 Φορείς  Συν. Βάρος σε Κιλά/Λίτρα  Χορηγία (€) 

 Προσχολικά τμήματα, 
 Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, 

 Γυμνάσια, Λύκεια, 
 “Προσχολικο Κέντρο 
 Τραπεζας Ελλαδος”, 

 “Φροντιστηρια εν ταξη 
 Χαλανδρίου”, 

 “Εκπαιδευτηρια Αργυρη 
 Λαιμού” 

 1.000  4.800 

 "Φιλαρμονική Χαλανδρίου" 
 "Σώμα Εθελοντών" 
 "Σώμα Ελληνικού 

 Οδηγισμού" 
 "Σώμα Ελλήνων 

 προσκόπων" 
 "Σωματείο Αρμονική Ζωή 

 Χαλανδρίου" 
 "Ίδρυμα Ριζάρειος 

 Εκκλησιαστική Σχολή" 

 2.474  4.000 

 "Τεβα"  3.284  14.100 
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 "Μαζί για το Παιδί"  200  2.600 

 "Ο Δεσμός"  2.104  4.900 

 "Η Ε.Π.Α.Ψ.Υ" 
 "WISE GREECE AMKE" 

 "ΜΚΟ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ" 
 "ΣΒΑΠ" 

 “ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ 
 ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ” 

 1.606  3.600 

 Η  δομή,  επίσης,  συνεργάζεται  με  την  ΜΚΟ  “ΜΠΟΡΟΥΜΕ”,  η  οποία  λειτουργεί  σαν 
 συνδετικός κρίκος μεταξύ των χορηγιών και του παντοπωλείου. 

 δ. Πολίτες 
 Δυστυχώς,  το  συνολικό  ύψος  των  προσφορών  των  πολιτών  δεν  μπορεί  να  υπολογιστεί 
 ποσοτικά.  Οι  συμπολίτες  μας  προσφέρουν,  κυρίως,  ρούχα  και  παπούτσια,  αλλά  και 
 παιχνίδια,  βιβλία,  είδη  οικιακής  χρήσεως,  τρόφιμα  κλπ.  Κατά  μέσο  όρο,  το  παντοπωλείο 
 δέχεται περίπου 240 δωρεές τον μήνα από ιδιώτες. 
 Φέτος,  για  πρώτη  φορά  η  κοινωνική  υπηρεσία  συνεργάζεται  και  με  μία  παιδοοδοντίατρο,  η 
 οποία  εθελοντικά  προσφέρει  τις  υπηρεσίες  της  σε  όλα  τα  εγγεγραμμένα  παιδιά  της  δομής 
 έως και 12 ετών. 

 Το  παντοπωλείο  δέχεται  τις  περισσότερες  δωρεές  τα  Χριστούγεννα,  το  Πάσχα  και  τους  μήνες 
 Οκτώβριο  και  Μάιο.  Αντίθετα,  τους  καλοκαιρινούς  μήνες  οι  δωρεές  πολιτών  σχεδόν 
 μηδενίζονται. 

 Γράφημα 5: Αριθμός δωρεών από πολίτες ανά μήνα 
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 Παρακάτω  φαίνεται  ένα  συγκεντρωτικό  διάγραμμα,  στο  οποίο  συγκρίνονται  οι  πηγές 
 χρηματοδότησης του Κοινωνικού Παντοπωλείου & Συσσιτίου. 

 Γράφημα 6: Πηγές Χρηματοδότησης 
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 Δ. Δραστηριότητες 

 Κατά  την  διάρκεια  του  έτους,  το  Κοινωνικό  Παντοπωλείο  και  Συσσίτιο  πραγματοποίησε 
 δράσεις,  με  σκοπό  την  εξωτερίκευση  της  δράσης  του  στο  ευρύ  κοινό.  Διαρκής  στόχος  της 
 δομής μας είναι η ευαισθητοποίηση των συμπολιτών μας στην αλληλεγγύη. 

 Δημιουργήσαμε  την  αφίσα  μας,  η  οποία  και 
 τοιχοκολλήθηκε  σε  ολα  τα  δημοσια  κτιρια  του 
 Δήμου  (σχολεία,  αθλητικα  κέντρα,  δημοτικές 
 συγκοινωνίες  κ.α)  με  σκοπο  την 
 εξωτερικευση της δράσης της δομής μας 

 Ενόψει  των  Χριστουγέννων, 
 προχωρήσαμε  σε  συνεργασία  με 
 διάφορους  φορείς  στην  συγκέντρωση 
 αγαθών  πρώτης  ανάγκης,  με  σκοπό  την 
 ενίσχυση  των  πιο  αδύναμων 
 συμπολιτών  μας.  Μαθητές  όλων  των 
 ηλικιών  από  όλα  τα  σχολεία  του  Δήμου 
 Χαλανδρίου  συμμετείχαν  στην  δράση, 
 συγκεντρώνοντας  μεγάλη  ποσότητα 
 τροφίμων,  ρούχων,  παιχνιδιών,  βιβλίων 
 κ.α 
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 Σε  χριστουγεννιάτικη  δράση  της,  η  εταιρεία 
 Unilever  Greece  προσέφερε  την  πρώτη 
 ύλη  και  οι  γνωστοί  σεφ  Γιάννης  Λουκάκος 
 και  Γιώργος  Τσούλης  παρασκεύασαν  στα 
 εστιατόρια  τους  “Ψωμί  &  Αλάτι”  και  “Spiti 
 Bar”  αντίστοιχα,  γεύματα  και  γλυκά  για  τους 
 ωφελούμενους του Συσσιτίου μας 

 Σε  Πασχαλινή  δράση  το  παιδαγωγικό 
 προσωπικό  των  Προσχολικων  τμηματων 
 του  Δήμου  μας  δημιούργησε 
 χειροποίητες  λαμπάδες  και  καλάθια  με 
 αυγά  και  κουλούρια  για  τους 
 ωφελούμενους της δομής μας 

 Το  σώμα  ελληνικού  οδηγισμού  μας  δώρισε 
 Πασχαλινές  λαμπάδες  για  τους  άπορους 
 συνανθρώπους μας 

 Στο  Φεστιβαλ  Ρεματιας  οι  θεατές 
 συνεισφέρουν  εθελοντικά  τρόφιμα,  και 
 άλλα  είδη  πρώτης  ανάγκης  για  το 
 Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου 
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 Ε. Συμπεράσματα 

 Την  χρονιά  που  μας  πέρασε  η  ανάπτυξη  του  Κοινωνικού  Παντοπωλείου  υπήρξε  πολύ 
 σημαντική.  Οι  δωρεές  αυξήθηκαν  σε  αξιοσημείωτο  επίπεδο  και  η  δράση  μας  άρχισε  να 
 επεκτείνεται,  συμπεριλαμβάνοντας  πλέον  και  την  ενημέρωση  και  ευαισθητοποίηση 
 ευρύτερου κοινού. 

 Για  ακόμη  μία  χρονιά,  κύριος  χρηματοδότης  της  δομής  είναι  ο  Δήμος  Χαλανδρίου.  Με  αυτή 
 την  χρηματοδότηση  εξασφαλίζεται  μία  σταθερή  μηνιαία  βοήθεια  σε  κάθε  ωφελούμενη 
 οικογένεια,  όπως  περιγράφηκε  στο  γράφημα  4.  Φέτος,  η  “χρηματοδότηση”  αυτή  αυξήθηκε 
 κατά 9%. Αυτή η βοήθεια εμπλουτίζεται περαιτέρω με τις συνεχείς δωρεές. 

 Ο  δεύτερος  μεγαλύτερος  υποστηρικτής  της  δομής  μας  είναι  η  τοπική  κοινωνία.  Οι  τοπικες 
 επιχειρήσεις  σταθερά  αναγνωρίζουν  την  προσφορά  μας  στο  κοινωνικό  σύνολο,  μας 
 εμπιστεύονται  και  επιδεικνύοντας  υψηλό  αίσθημα  κοινωνικής  ευθύνης  κάνουν  σημαντικές 
 δωρεές  στην  δομή  μας.  Αυτή  η  ενίσχυση  είναι,  κυρίως,  υλική  και  αφορά  πλεονάζοντα 
 προϊόντα και φέτος η αξία της αυξήθηκε κατά 24%. 

 Εντυπωσιακή  αύξηση  φέτος  παρουσίασε  η  ενίσχυση  του  Κοινωνικού  Παντοπωλείου  & 
 Συσσιτίου  από  μεγαλύτερες  εταιρίες,  η  οποία  έφτασε  το  557%.  Για  δεύτερη  συνεχόμενη 
 χρονιά,  έχουμε  προχωρήσει  στην  προσέλκυση  μεγάλων  εταιριών  προσκαλώντας  τις  να 
 συνεισφέρουν  στον  αγώνα  μας  κατά  της  φτώχειας.  Σε  αυτό  το  πλαίσιο,  αναγνωρίζεται  η 
 προσφορά  αυτών  των  εταιρειών,  όπως  και  των  τοπικών  επιχειρήσεων,  με  αναρτήσεις  στο 
 Facebook  της  δομής  και  του  Δήμου  Χαλανδρίου,  στην  ιστοσελίδα  του  Δήμου  Χαλανδρίου  και 
 στον τοπικό τύπο. 

 Τέλος,  σημαντική  είναι  και  η  συνεισφορά  τόσο  των  πολιτών  όσο  και  ανεξάρτητων  φορέων, 
 που  επίσης  ενισχύουν  τις  δομές.  Η  αξία  αυτής  της  ενίσχυσης  το  έτος  2021  αυξήθηκε  κατά 
 106%. 

 Γράφημα 7: Αύξηση της “χρηματοδότησης” το έτος 2021 
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 Εάν  κάτι  θα  πρέπει  να  αποτελεί  ευχή  και  επιδίωξη  όλων  είναι  αντίστοιχες  δομές  να  πάψουν 
 να  υπάρχουν  αφού  θα  έχει  εκλείψει  ο  λόγος  ύπαρξής  τους,  καθώς  όλοι  οι  συμπολίτες  μας  θα 
 μπορούν  να  έχουν  ισότιμη  πρόσβαση  σε  αγαθά  και  υπηρεσίες  που  θα  τους  εξασφαλίζουν 
 ένα  αξιοπρεπές  επίπεδο  διαβίωσης.  Μέχρι  τότε,  αυτές  οι  μικρές  δράσεις  στήριξης  και 
 αλληλεγγύης,  συμβάλλουν  ώστε  κανείς  συνάνθρωπός  μας  να  μην  είναι  μόνος  στις  δυσκολίες 
 που αντιμετωπίζει. 
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